
املالية  ال�سيا�سة  انتهاج  عدم  اقت�سادي،  حملل  انتقد 
اأن  اإىل  النظر  الفتًا  والرواتب،  للأجور  عادلة  ح�سابات 
ما  كفوءة  �رضيبية  �سيا�سة  اإىل  افتقر  املوازنة  م�رضوع 
النظرة  لغياب  املجتمعي  االحتقان  من  حالة  ير�سخ 

العادلة ل�رضائح كبرية مت�رضرة.
واأفاد اأحد اأع�ساء اللجنة املالية، الذي طلب عدم ك�سف 
ا�سمه يف ت�رضيح مقت�سب لـ)اجلورنال(، باأن جلنته غري 
املالية  املوازنة  على  النواب  ت�سويت جمل�س  واثقة من 

واإقرارها اليوم اخلمي�س.
اأنها  النواب،  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  اأكدت  حني  يف 
الكتل  للموازنة اىل  النهائية  امل�سودة  ن�سخة من  �ست�سلم 
ال�سيا�سية البداء ملحظاتها االخرية وامكانية ا�سافتها 

قبل موعد جل�سة الت�سويت اليوم اخلمي�س.
وبينت اللجنة اأنها اأمتت مراجعة البنود والتغيريات التي 
ا�سيفت على فقرات م�رضوع قانون املوازنة، لكن اجلزء 
التي �ست�ساف اىل  املتبقي يتعلق باملقرتحات اجلديدة 
املوازنة الحقا بعد اجتماع قادة الكتل 
رئا�سة  وهيئة 

الربملان مع اللجان املعنيـة. وقال املحلل االقت�سادي 
اإن  )اجلورنال(،  اأجرتها  مقابلة  يف  االأمري،  جواد  ماجد 
موازنة  تعد   ،2017 لعام  العامة  املالية  "املوازنة 
رقمية حتاول ان ت�سد العجز البالغ نحو %25 من الرقم 
النقد  �سندوق  التزامات  يف  الدولة  يوقع  ما  النهائي 

الدويل والذي يفر�س التزاماته".
وذكر االأمري، اأنه "مل تتمكن ال�سيا�سة املالية من ت�سميم 
او خلق �سيا�سة عادلة للأجور والرواتب وافتقرت اي�سا 
اىل �سيا�سة �رضيبية كفوءة ما خلق حالة من االحتقان 
املجتمعي لغياب النظرة العادلة ل�رضائح كبرية مت�رضرة 
تقلي�س   2017 عام  موازنة  املجتمع، ويلحظ يف  من 
ا�ستمرت  التي  املالية  االزمة  نتيجة  احلكومي  االنفاق 
يف  حاد  انخفا�س  حل�سول   2014 عام  منت�سف  منذ 

ا�سعار النفط العاملية". 
واأ�ساف االأمري، "نن�سح القائمني على املوازنة بالذهاب 
رواتــب  وتقلي�س  احلكومي  االنفاق  تخفي�س  باجتاه 
وامتيازات �سلطة مل ت�ستحقها اأ�سًل و�سواًل اإىل ت�سميم 
برامج اقت�سادية حتقق �سلة االنتاج الوطني من جانب 

وتعمل على تفعيل اقت�ساد جمتمعي من جانب اآخر".
متثلت  معاجلات  اىل  جلــاأت  "الدولة  اأن  اإىل  وا�ــســار 
باال�ستقطاعات التي �سملت موظفي الدخل املحدود 
املت�رضرة  ال�رضيحة  وهــم 

الر�سوم  تتعلق بت�سخيم  االوىل، مع معاجلات  بالدرجة 
وال�رضائب على الرغم من االنعكا�سات ال�سلبية يف اطار 
جمتمع مت�رضر ا�سا�سا". وتابع اأن "املوازنات املا�سية 
حتريك  من  تتمكن  مل  رقمية  مــوازنــات  كانت  اأي�سًا، 
خلق  ما  القومي  للناجت  �سيئا  ت�سف  ومل  االنتاج  �سلة 
انفاق  على  كليا  يعتمد  اال�ستهلكي  املجتمع  من  حالة 
الدولة كت�سوية ر�سائية وفق امل�سهد ال�سيا�سي واالمني 
اجلديدة  املالية  "املوازنات  اإن  االأمري،  واأكد  املرتبك". 
ك�سابقاتها للعوام املا�سية، اإذ اعتمدت تقريبا وب�سكل 
ا�س�س�س القت�ساد  الذي  بال�سكل  النفطي  الريع  على  كلي 
ريعي احادي اجلانب غري متنوع مل�سادر الدخل وذلك 
ب�سكل عام  الدولة  �سلمة  ي�سكل خطورة كبرية على  ما 

واالقت�ساد ب�سكل خا�س".
"جممل  اإن  حممد،  القادر  عبد  اللجنة  ع�سو  قال  بدوره 
مناق�سات املوازنة انتهت تقريبا، ومتت مراجعة البنود 
قانون  م�رضوع  فقرات  على  ا�سيفت  التي  والتغيريات 
يتعلق  لدينا  املتبقي  "اجلزء  ان  اىل  وا�سار  املوازنة". 
املوازنة  اىل  �ست�ساف  التي  اجلديدة  باملقرتحات  فقط 
الربملان  رئا�سة  وهيئة  الكتل  قادة  اجتماع  بعد  الحقا 
املالية  "اللجنة  ان  وا�ــســاف  املعنيـة".  اللجان  مع 
بداأت م�ساء ام�س اعادة تدوين وتبويب م�سودة م�رضوع 
الربملان  جل�سة  يف  لتعر�س  جديد  من  كاملة  املوازنة 
من  ن�سخة  �ست�سلم  "اللجنة  ان  مبينا  اخلمي�س"،  اليوم 
الكتل  اىل  للموازنة  النهائية  امل�سودة 
البداء  ال�سيا�سية 

ملحظاتها االخرية وامكانية ا�سافتها قبل موعد جل�سة 
احلكومة  من  وردت  "املوازنة  ان  وتابع  الت�سويت". 
النيابية  اللجنة  جتد  ،ومل  ا�سا�سا  وخمف�سة  م�سغوطة 
الت�رضيعيـة  ب�سمتها  و�سع  من  ميّكنها  منا�سبا  منفذا 

على م�رضوع القانون".
واو�سح ان "اللجنة النيابية م�ست يف حدود �سيقة جدا 
االطار  يف  تغيريا  نلم�س  ومل  ب�سيطة،  مناقلت  الجراء 
العام للموازنة التي اعدتها احلكومة عدا ما يتعلق منها 
ودعم  احلكومي،  باالداء  والنهو�س  االيرادات  بتح�سني 

اال�ستثمار والقطاع اخلا�س".
وب�ساأن خم�س�سات نواب رئي�س اجلمهورية يف املوازنة، 
اأو�سح اأن "هناك وجهة نظر تتعلق بتخ�سي�سات نواب 
الرئي�س واعتمادها �سمن موازنة رئا�سة اجلمهوريـة ال 
اخرى  �سيغة  ايجاد  على  نعمل  وبالتايل  عنها،  مبعزل 

منا�سبة لها قبل موعد جل�سة الت�سويت".
وكان جمل�س النواب اأرجاأ الت�سويت على م�رضوع قانون 
املوازنـة العامـة االحتاديـة 2017 اىل جل�سته املقررة 
اليوم اخلمـي�س، حلني ا�ستكمال مناق�سات اللجنة املالية 
لبنود م�رضوع القانون. وقال ع�سو اللجنة م�سعود حيدر، 
يف وقت �سابق، اإن "الت�سويت على م�رضوع القانون يف 
ال�سبت �سيكون  اأو بعد غد  اليوم اخلمي�س  اإحدى جل�ستي 
داخل  املناق�سات  جميع  انتهاء  بعد  منا�سبا  موعدا 
م�رضوع  مناق�سات  يف  الرتكيز  "مت  انه  وتابع  اللجنة". 
النفطية  غري  االيـــرادات  زيــادة  �ــرضورة  على  املوازنة 
القانون يف  �سلطة  للدولة من �رضائب وكمارك وفر�س 

املنافذ احلدودية، ولي�س على ح�ساب املواطن".
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فك ارتباط ست شركات عامة 
من وزارة الدفاع

اأعلــن املكتب االإعلمي لرئي�ــس الوزراء، اأن جمل�س الــوزراء �سوت على 
تخويل وزير املاليــة اإ�سدار �سندات خارجية بقيمة ملياري دوالر منها 
مليــار دوالر ب�سمانــة احلكومة االأمريكية، كما اأ�ســار اإىل املوافقة على 
اأن تكــون ح�سة كل قطــاع )نقل – انتاج – توزيع( لوزارة الكهرباء من 

واردات اجلباية من خلل عقود بني القطاعات.
وقــال املكتــب يف بيــان، اإن "جمل�ــس الــوزراء �ســوت خــلل جل�ستــه 
االعتياديــة، على تخويــل وزير املاليــة ا�سدار �سنــدات خارجية بقيمة 
2 مليار دوالر، منها مليار دوالر ب�سمانة احلكومة االمريكية، وتقوم 
الــوزارة با�ســدار مليار دوالر �سندات خارجية ب�سعــر ال�سوق لغر�س �سد 
عجــز املوازنة ا�ستنادا اىل املادة 2/ثانيا/ا من قانون املوازنة العامة 

االحتادية ل�سنة 2016".

اأكــد رئي�ــس جلنة النفــط والطاقــة الربملانية اآريــز عبــد اهلل، ان ت�رضيع 
قانــون النفط والغاز يحتاج اىل اتفاق �سيا�ســي قبل اية اتفاقات اخرى 

بني حكومتي املركز واالقليم.
وقــال عبــد اهلل، يف ت�رضيــح �سحفــي، اإن "اي اتفاق �سيكــون مل�سلحة 
ال�سعــب ، ومــن دون حل امل�ســاكل ال�سيا�سية والنفطيــة خا�سة ال ميكن 
ت�رضيع قانــون النفــط والغاز"،مبينا ان"حل جميع اال�ســكاالت العالقة 

بني االقليم واملركز �سوف ي�سهل ت�رضيع القانون".
وتابــع ان "القانون �ســوف ي�رضع خلل الدورة احلاليــة ملجل�س النواب 
و�سيكــون القانون يف م�سلحة ال�سعب العراقي عامة، واملناطق النفطية 
خا�ســة، حيث �سيدر هذا القانون امواال من خلل االيرادات التي حت�سل 
عليهــا من انتاجها وا�ستخــراج النفط من تلك املناطق �سواء يف اجلنوب 

او الو�سط او ال�سمال اوكرد�ستان".

ك�سفــت وزارة التخطيــط، اإرتفاع ن�سبــة الفقر اىل %30 علــى امل�ستوى 
الوطني واأكرث من%41 يف املناطق التي تعر�ست للإرهاب.

وقــال وزير التخطيط �سلمــان اجلميلي، اثناء االجتمــاع عايل امل�ستوى 
لل�رضاكــة من اجــل التنمية الذي يعقد يف العا�سمــة الكينية نريوبي، اإن 
"احتلل داع�س لبع�س مناطق العراق �سّكل عائقا للن�ساط االقت�سادي 
مــن خلل اعاقة طرق املوا�سلت الدوليــة والتجارة اخلارجية وتدمري 
البنى التحتية االنتاجية واخلدمية وا�سعاف القدرة التناف�سية للعراق".
واأ�ساف اجلميلي، اأن "تداعيات ال�سائقة املالية والنزوح �سّببت ارتفاعا 
يف ن�سب الفقر لت�سل اىل ٣٠٪  على امل�ستوى الوطني واىل اكرث من ٤١٪  
يف املناطــق التي تعر�ســت للرهاب ب�سبب نزوح اكــرث من ٣.٨ مليون 

�سخ�س فقدوا ممتلكاتهم وكل �سبل العي�س".

وافق جمل�ــس الوزراء على فك ارتباط ونقل �ست �رضكات عامة من وزارة 
الدفــاع اىل وزارة ال�سناعــة واملعــادن. واأكــد بيــان لــوزارة ال�سناعــة، 
اأن "موافقــة جمل�ــس الــوزراء علــى فك ارتبــاط ونقل �ــرضكات )الريموك 
والقاد�سية والقعقاع وحطني واحلارث وحمورابي( جاءت بناًء على طلب 
لــوزارة ال�سناعة واملعادن. واأ�سار البيان اإىل اأن "موافقة جمل�س الوزراء 
ت�سمنــت اي�سا قيام وزارة املالية بنقــل التخ�سي�سات املالية لل�رضكات 
مو�ســوع البحــث اىل وزارة ال�سناعــة واملعــادن". يذكــر اأن طلب وزارة 
ال�سناعة واملعادن املوجه اإىل االمانة العامة ملجل�س الوزراء، ا�ستند اإىل 
كتاب جمل�س االمن الوطني الذي يت�سمن موافقته على نقل ال�رضكات اىل 

وزارة ال�سناعة واملعادن.

اأعلــن امللحق التجــاري االيراين يف العــراق حممد ر�سا 
زادة، ان حجــم التبادل التجاري بــني البلدين يبلغ 13 
مليــار دوالر �سنويــا، مــن �سمنــه 6 مليــارات و 200 
مليــون دوالر �ســادرات �سلــع غــري نفطيــة ايرانيــة اىل 

العراق.
وخلل كلمــة له يف االجتماع امل�ســرتك ملجل�س احلوار 
وتبــادل الــراأي مــع النا�سطــني االقت�ساديــني وكذلــك 
جمل�س احلــوار للحكومة مع القطــاع اخلا�س يف مدينة 
كنبدكاوو�ــس مبحافظة كل�ستان )�سمــال �رضقي ايران(، 
قال ر�سا زادة، ان اأغلبية ال�سلع امل�سدرة ايل العراق هي 

ذات قيمة م�سافة.

وا�ســار اىل ان "�ســادرات ايــران اىل العــراق ت�ساعفــت 
17 مــرة خــلل العقد االخري وقــال، ان ق�سما ملحوظا 
مــن �ســادرات ايــران للعــراق يت�سمن اخلدمــات الفنية 

والهند�سية وال�سيارات واملواد الغذائية واالألبان".
وا�ســار امللحــق التجاري االيراين يف بغــداد اىل اجلانب 
ال�سياحــي ملحافظة كل�ستان وقال، ان حمافظة كل�ستان 
ت�ســكل اىل جانــب حمافظتــي خوز�ستــان  ان  ميكنهــا 
العراقيــني  لل�سيــاح  مق�ســدا  الرو�سيــة  وخرا�ســان 
وباالمــكان حتــى ت�سيري رحــلت جوية مبا�ــرضة اليها 
مــن العــراق. ووقعت �رضكــة ايرانية اتفاقيــة مع �رضكة 

رومانية لبناء حمطة لت�سدير الكهرباء اىل العراق .
وقــال حممــد اآزادي املديــر التنفيــذي ل�رضكــة بيجــك 
االيرانيــة، ان "املحطــة �ستولــد 1000ميغــاواط مــن 

الكهربــاء يف مدينة مهران املتاخمــة للحدود العراقية، 
من اأجل ت�سديره للعراق".

وا�ساف، ان "االتفاقية وقعتها �رضكته و�رضكة ا�ستثمار 
رومانيــة و�رضكــة زابكــو االملانية التي �ستقــوم بتنفيذ 
امل�ــرضوع". وا�ســار اىل ان "قيمــة امل�ــرضوع تبلغ 700 
مليون دوالر، و�ستتكفــل ال�رضكة الرومانية بتمويل 70 
باملئــة منه ، اما �رضكة بيجك فانها �ستقوم بتمويل 30 
باملئــة". وزار وزيــر التخطيط �سلمــان اجلميلي، طهران 
يف وقــت �سابق، وبحث مع م�ســوؤويل احلكومة االإيرانية 
تطوير املنافذ احلدودية وزيادة حجم التبادل التجاري 

وتعزيز التعاون يف جمال ال�سيطرة النوعية.
واأجرى اجلميلي والوفد املرافق له جولة من املباحثات 
مــع وزير ال�سناعــة واملناجم والتجــارة االيراين نعمت 

زادة تناولت جممل الق�سايا وامللفات املتعلقة بتعميق 
ومتتــني التعــاون بــني البلديــن يف خمتلــف املجاالت 

ال�سيما االقت�سادية وال�سناعية والتجارية.
وناق�ــس الطرفان خلل اللقــاء امكانيــة اال�ستفادة من 
اخلــربات االيرانية يف تطوير واقــع ال�سناعة يف العراق 
ف�سل عــن مناق�سة ملف التبادل التجــاري بني البلدين 
واملنافــذ احلدوديــة ودخــول الب�سائــع االيرانيــة اىل 
العــراق. واأكــد وزير التخطيــط �سلمان اجلميلــي، وقتها، 
مــن اخلطــوات  اتخــذت جملــة  العراقيــة  اأن احلكومــة 
واالجــراءات التي مــن �ساأنها زيــادة التعــاون للفادة 
مــن االمكانــات االيرانية واحلر�س علــى ت�سهيل دخول 
ال�ــرضكات االيرانية للمناف�سة مع ال�رضكات العاملية يف 

توريد مواد البطاقة التموينية.

اأعلنت وزارة املالية واالقت�ساد يف اقليم كرد�ستان، اأ�سماء 
املوؤ�س�سات والوزارات التــي �سيت�سلم موظفوها رواتبهم يف 
االقليــم. وقالت الوزارة يف بيان، اإنــه "�سيتم توزيع رواتب 
موظفــي وزارات ال�سحــة والبلديات وال�سياحــة والكهرباء 
واالعمــار واال�ســكان والزراعــة واملــوارد املائيــة والنقــل 
وال�ســوؤون  واالأوقــاف  وال�سبــاب  والثقافــة  واملوا�ســلت 
الدينيــة وال�سناعة والتجارة والعــدل وال�سهداء واملوؤنفلني 

والعمــل وال�سوؤون االجتماعية، ا�سافــة اىل جمل�س الق�ساء 
و رئا�سة االإقليم ورئا�سة الربملان ورئا�سة جمل�س الوزراء".
واأبــدت وزارة النفــط االحتاديــة، يف وقت �سابــق ترحيبها 
بت�رضيح رئي�س حكومة حكومة اأقليم كرد�ستان نيجريفان 
بــارزاين االخري املتعلق بت�سليم النفط امل�ستخرج من حقول 
االقليــم وبع�ــس حقــول حمافظــة كركــوك اىل احلكومــة 

االحتادية مقابل دفع رواتب موظفي االقليم.
 وكان رئي�ــس حكومــة اقليم كرد�ستــان نيجريفان بارزاين 
قال "اذا كانت بغداد م�ستعدة لدفع الرواتب فاإننا م�ستعدون 

ملعاجلة امل�ساكل ومنها امللف النفطي". 
وجــددت الــوزارة يف بيــان لهــا، تاأكيدهــا اأهميــة ت�سلمها 
النفــط امل�ستخرج من حقول االقليــم وبع�س حقول كركوك 
وت�سديرها وفــق االليات الر�سميــة والقانونية املتبعة من 
قبــل �رضكــة ت�سويق النفــط العراقيــة �سومو مــن حيث دقة 
الكميــات امل�سدرة من النفــط اخلام وااليــرادات املتحققة 
والتــي تذهــب تلقائيــا اىل اخلزينــة االحتاديــة حيــث يتم 
توزيعهــا بح�سب املوازنــة الت�سغيليــة واال�ستثمارية، التي 

حتظى �سنويا بت�سديق جمل�س النواب. 

واأكدت احلكومة االحتادية ووزارة النفط، اأن رواتب االقليم 
تدفــع من قبــل حكومة االقليــم وان عدم التــزام حكومتها 
باالتفــاق املربم مــع احلكومــة االحتاديــة وامتناعها عن 
ت�سليــم الكميات املتفــق عليها من النفط اخلــام امل�ستخرج 
مــن حقــول االقليــم �سّبــب عجــزا يف املوازنــة االحتاديــة 
للعــوام املا�سيــة.  واأعلــن رئي�س الوزراء حيــدر العبادي، 
يف اكرث من منا�سبــة ا�ستعداد احلكومة دفع رواتب موظفي 
االقليم يف حال ت�سليم النفط، اال ان حكومة اقليم كرد�ستان 

مل تطبق هذه االآلية.
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